
Utfyllende regler for opptak til master i rettsvitenskap (2-årig) 
 

Utfyllende regler for opptak til Master i rettsvitenskap ved Handelshøgskolen ved UiS er fastsatt 
av Utdanningsutvalget ved Universitetet i Stavanger med hjemmel i Forskrift om opptak til studier og 
emner ved Universitetet i Stavanger fastsatt i styret ved Universitetet i Stavanger 18.10.2018. 

 

§ 1 Søkere som ikke kan kvalifiseres og poengberegnes på ordinær måte 

Dekan ved Handelshøgskolen ved UiS nedsetter en opptakskomite. Komiteen skal bestå av minst en 
faglig tilsatt med tilknytning til studiet, og minst en administrativt tilsatt, og bør også bestå av 
studentrepresentanter. Komiteen vurderer søknader på grunnlag av særskilt vurdering og 
realkompetanse, søknader med utenlandsk utdanning og andre forhold som gjelder hvorvidt andre 
utdanningsløp kan godkjennes som tilsvarende. 

§ 2 Opptakskrav 

§ 2-1 Faglige minstekrav for søkere med norsk utdanningsbakgrunn 

For å være kvalifisert for opptak til master i rettsvitenskap, jfr. Forskrift om opptak til studier og 
emner ved Universitetet i Stavanger, § 3-1 bokstav d, kreves bachelorgrad i rettsvitenskap (180 
sp) eller tilsvarende. 
 
Søkere som har en integrert master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen 
eller Universitetet i Tromsø og søkere som har tatt de tre første år ved UiB, UiT og UiO (180 sp) som 
tilsvarer en bachelorgrad er kvalifiserte til å søke seg inn.  

Det kreves et gjennomsnitt på minst C av alle eksamensresultater som inngår i 
opptaksgrunnlaget. Innføringsemner (EXPHIL og EXFAC, Juridisk forprøve eller tilsvarende) regnes 
ikke med.  

For studenter som har hatt utveksling i sin bachelorgrad, gjelder det ikke krav om at spesifikke emner 
inngår i utvekslingsporteføljen. Emner tatt under utveksling må likevel være juridiske emner som ikke 
har tilsvarende faginnhold som andre emner studenten har tatt som del av sin bachelorgrad. 

§ 2-2 Faglige minstekrav for søkere med utenlandsk utdanningsbakgrunn 

For å være kvalifisert for opptak kreves bachelorgrad i rettsvitenskap eller minst 180 sp i juridiske 
emner. 

Det kreves et gjennomsnitt av alle eksamensresultater som inngår i opptaksgrunnlaget på minst C i 
ECTS-skalaen, eller tilsvarende. 

 
 

§ 3 Ikrafttreden 

Utfyllende regler trer i kraft fra og med opptak til studieåret 2023/2024 
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